
 

 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan kepada 

orang- orang atas hasil dari buah pikiran mereka. HKI itu adalah hak 

kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil 

kerja rasio.1 HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu 

kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum 

dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam 

menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Objek yang 

diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 

bagian yaitu : 

a. Hak Cipta ( copy rights ); 

 

b. Hak Kekayaan Industri ( Industrial Property Rights ), yang mencakup : 

 

1) Paten; 

 

2) Desain Industri ( industial designs ); 

 

3) Merek; 

 

4) Desain tata letak sirkuit terpadu ( integrated circuit ); 

 

5) Rahasia dagang ( Trade secret ); 
 

1 H. Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intelectual Property Right), Edisi 

Revisi 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 9. 
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6) Varietas tanaman 

 

Hak kekayaan intelektual menjadi hal yang semakin menarik untuk dikaji 

karena peranannya yang semakin menentukan tahap laju percepatan 

pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Era globalisasi 

ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar 

negara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi 

transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses 

ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan 

mudah diketahui dan segera tersebar kebelahan dunia lainnya. Mengacu pada 

hal tersebut, perlindungan terhadap HKI sudah saatnya menjadi perhatian, 

kepantingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif 

bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif dibidang HKI. 

Merek merupakan salah satu contoh HKI yang harus dilindungi. Merek 

sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi 

kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan 

perdagangan dan investasi. 2 Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan 

adalah aset lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan 

ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk. 3 Merek 

merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. 

Hak atas merek adalah merupakan salah satu bagian dari hak atas 

kekayaan intelektual yang mempunyai peranan penting didalam dunia usaha 

 

2 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Edisi 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 

91-92 

3 Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 73 
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perdagangan dari suatu barang dan jasa, terutama dalam menjaga persaingan 

usaha yang sehat. Merek telah lama digunakan sebagai alat untuk 

membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari 

barang dan/atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan 

untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. 

Dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi  suatu 

perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik 

suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk 

membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan 

barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang 

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. 

Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu 

strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat 

pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek 

dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. 

Jadi merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan 

merek mempunyai mutu dan karakter yang baik yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi pasar. 

Merek dapat memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang atau 

jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi pemilik/pemegang 

merek, misalnya produsen, tetapi juga memberikan jaminan mutu barang 

kepada masyarakat konsumen. 4 Selain pengertian tersebut, merek juga 

 
 

4 Suyud Margono, dan Longginus hadi, Pembaharuan Perlindungan ...Op.cit., hal. 5 
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berfungsi dalam pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan 

menguntungkan semua pihak. Secara filosofis merek dapat membangun 

image baik dan buruk sebagai nilai good-will perusahaan. Merek dalam dunia 

bisnis sangat memegang peranan penting, dimana publik sering mengaitkan 

suatu image kualitas atau reputasi produk dengan merek tertentu. Merek 

produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan 

laku dipasar tentu saja akan cendrung membuat produsen memacu produknya 

bersaing dengan merek terkenal dalam hal ini akhirnya muncul persaingan 

curang. Pemalsuan merek adalah salah satu bentuk dari persaingan curang. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, untuk dapat dikatakan melakukan tindak 

pidana persaingan curang, harus lah memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya 

perbuatan yang bersifat menipu, adanya tujuan pelaku untuk memperdaya 

publik atau seseoarang tertentu, maksud untuk menetapkan, memelihara atau 

menambah hasil perdagangan atau milik orang lain. 5 Adapun mengenai 

memperdaya publik disini adalah membuat merek yang hampir sama, atau 

(meniru secara keseluruhan), membuat etiket/bungkus yang hampir sama. 

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang  

menembus segala batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan 

perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara-negara yang sudah 

maju, seperti Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan 

terhadap HKI warga negaranya dari negara-negara lain, supaya arus teknologi 

penemuan hak cipta serta merek-merek mereka yang sudah terkenal di bidang 

 

5 Djoko Prakoso, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Cetakan 1, (Yogyakarta: 

Liberty, 1987), hal. 84 
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perdagangan, yang telah mendapatkan “goodwill” secara seksama dengan 

pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh 

negara-negara lain.6 

Melihat pentingnya pengaturan merek di dalam era perdagangan global, 

sejalan dengan konvensi intemasional yang telah diratifikasi Indonesia, 

peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama 

dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan 

konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri 

dalam negeri, sehingga dibuatlah Undang-undang yang disesuaikan dengan 

perkembangan dan sebagai bentuk perlindungan hukum. Undang-undang 

merek yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi 

Geografis) demi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan terkait 

permasalahan merek. 

Merek terkenal merupakan salah satu isu perlindungan HKI yang 

menjadi concern dalam Paris Convention dan Perjanjian Internasional Trade 

Realated of Intellectual Property Rights (TRIPS). Dicakupnya merek terkenal 

dalam Perjanjian TRIPS mengindikasikan bahwa isu perlindungan hukum 

terhadap suatu merek terkenal sangat strategis dalam kerangka perdagangan 

internasional. 7 Merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum baik 

dalam skala nasional maupun skala internasional, karena suatu merek terkenal 

 
 

6 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam 

rangka WTO, TRIPs). (Bandung:: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 5-6. 

7 Ahmadi Miru. Hukum Merek, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 13 
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mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara. Hal tersebut 

telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention. 

Pada praktiknya di Indonesia, pelaksanaan perlindungan merek terkenal 

masih mengalami kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para 

penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. 

kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai kasus sengketa 

merek yang terjadi di Indonesia seperti contoh nya kasus HUGO BOSS yang 

dimana merek ini merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar tetapi 

masih ada beberapa oknum yang memalsukan merek tersebut untuk 

mendapatkan untung dari merek itu. merek terkenal asing pun juga harus 

tetap dilindungi meskipun tidak didaftarkan di Indonesia dan hanya 

didaftarkan di negara asal sehingga merek terkenal asing tampak adanya 

aspek transnasional atau internasional dalam perlindungan hukumnya. 

Jika seperti HUGO BOSS yang sudah merupakan merek terkenal bisa di 

pastikan apabila ada yang memalsukan nya dapat dikatakan itu merupakan 

itikad tidak baik. Merek terkenal asing seperti ini sering dipalsukan agar 

pelaku usaha dapat membonceng ketenaran dari merek terkenal tersebut 

karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang 

sah atas merek terkenal dirugikan kepentinganya dengan berkurangnya 

penjualan nya. Berdasarkan dari fakta fakta diatas,kasus ini pun menarik 

untuk menjadi pembahasan karena kehadiran nya yang meresahkan 

pemegang merek. 
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Dan akhir nya pun kasus ini diangkat di Pengadilan Niaga Jakata Pusat 

dalam Perkara Nomor :01 /PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST 

antara HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG sebagai 

Penggugat dan saudara Teddy Tan sebagai Tergugat dan Pemerintah 

Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek Dan Indikasi 

Geografis, beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, 12940 (untuk 

selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat; 

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka penting untuk dilakukan 

penelititan lebih lanjut mengenai Hukum tentang Merek baik dari Perspektif 

Hukum Internasional maupun dari Perspektif Hukum Nasional Indonesia agar 

para pemilik atau pemegang hak Merek memiliki perlindungan Hukum. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi dengan judul  

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN  MEREK  TERKENAL HUGO 

BOSS PERKARA NOMOR :01 /PDT.SUS- 

MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka 

disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagiamana Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan 

Indikasi Geografis mengatur Perlindungan Hukum terhadap Merek 

terkenal? 
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2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan bahwa Merek 

 

HUGO BOSS adalah merek terkenal dalam perkara NOMOR :01 

 

/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengatur 

Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami Pertimbangan Hakim dalam 

Sengketa Merek HUGO BOSS dalam Perkara Nomor 01 /PDT.SUS- 

MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST 

 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 
Hasil dari penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

referensi dan menambah literatur dalam ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya di bidang hukum Internasional terhadap hak atas kekayaan 

intelektual pada sengketa merek terkenal. 

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk manfaat bagi 

masyarakat umum, khususnya kepada pelaku usaha lokal maupun asing 

dan masyarakat agar mendapatkan keterangan tentang hak atas kekayaan 
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intelektual pada sengketa merek terkenal serta dapat berperan dalam 

pemikiran praktisi hukum, yaitu sebagai tambahan referensi terkait 

sengeketa merek. 

 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

 
Adapun Sistematika enulisan dalam penelitian berjudul “Analisisa 

Yuridis Perlindungan Merek Terkenal HUGO BOSS (Perkara Nomor : 01 

/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)” ini akan didasarkan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan 

pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA 

 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori  

berisi Tinjauan Umum tentang Sejarah Undang-Undang Merek di 

Indonesia, ruang lingkup merek, hak atas merek, pendaftaran 

merek, merek terkenal dan pelanggaran Merek. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

 

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, 

jenis data dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara 

kepustakaan (library research) dan pembahasan rumusan masalah 

yaitu mengenai Perkara Nomor 01 /PDT.SUS- 

MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST, selanjutnya mengenai 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan 

Indikasi Geografis mengatur Perlindungan Hukum terhadap Merek 

terkenal dan Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Merek HUGO 

BOSS dalam Perkara Nomor 01 /PDT.SUS- 

MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang 

berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang 

telah diuraikan dalam bab sebelumnya untuk dapat menjawab 

rumusan masalah dan membuat saran-saran terkait permasalahan 

yang ada. 


